คานา
การบริหารจัดการด้านงบประมาณในปัจจุบันใช้หลักหลักการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ที่ใช้ผลการดาเนินงาน
(Performance) เป็นจุดเน้นในการจัดสรร การควบคุม การตรวจสอบ ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนหน่วยงานมีความสาคัญในการ
บริหารจัดการให้เกิดคุณภาพดังกล่าว
การจัดทาคู่มือต้นทุนผลผลิต มุ่งหวังเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวคิด การจัดทา
พจนานุกรมกิจกรรม และขั้นตอนการคานวณต้นทุนผลผลิต เพื่อแต่ละสานัก /กอง/ศูนย์ สามารถคานวณ
ต้นทุนกิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย ตลอดจนการนาข้อมูลต้นทุนมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
การคานวณต้นทุนผลผลิตตามคู่มือเล่มนี้ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย
กรมบัญชีกลาง เลือกใช้วิธีคานวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยของทุกสานัก /กอง/ศูนย์ แล้วปันส่วนค่าใช้จ่าย สู่
ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลักตามลาดับ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดทางบประมาณและการ บริหารงบประมาณ ตามระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) รัฐบาลจะมี
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ยึดตามเจตนารมณ์ของคาแถลงนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ให้
เป็นแม่บทในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์หลัก ลงไปในระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานในระดับล่าง
มี
ยุทธศาสตร์ชาติจัดตามกลุ่มภารกิจ มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Delivery Target) และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ใช้เป็นหลักประกันต่อรัฐสภาและใช้เป็นแนวทาง
ให้กระทรวงต่าง ๆ นาไปกาหนดเป็น ยุทธศาสตร์ของกระ ทรวง มีเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ
(Service Delivery Target) และตัวชี้วัดความสาเร็จเป็นหลักประกัน ที่ใช้ทาข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ
(Public Service Agreement : PSA) กับรัฐบาล
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นระบบที่ให้ความสาคัญกั บผลผลิต
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับงบประมาณ ที่ได้ รับ
จัดสรรจะแสดงให้เห็นถึงข้อตกลงการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสานักงบประมาณว่า ผลผลิต
หรือบริการ (Output) จะมีจานวนเท่าไรจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
ในแต่ละปี
โดยทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 บัญญัติว่า “กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีต้นทุนในงานบริการ
สาธารณะแต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชี กลางกาหนด และรายงานผลการคานวณ
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ” ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กาหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคานวณต้นทุนผลผลิตขึ้นเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และกาหนดให้ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานภาครัฐ จะต้องคานวณต้นทุน
ผลผลิตขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2548 ข้อ 7 วรรคสอง กาหนดให้
“กาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจคานวณค่าใช้จ่ายตามงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิต
หรือโครงการเพื่อใช้ในการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตหรือโครงการสาหรับการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณต่อไป”
ดังนั้น ฝ่ายบัญชีงบประมาณ กองคลัง กรมเจ้าท่า จึงได้จัดทาคู่มือการจัดทาต้นทุนผลผลิต
ต่อหน่วย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นเข้าใจในหลักการจัดทาต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยและ เป็นแนวทางในการ
จัดทาต้นทุนผลิตต่อหน่วยต่อไป
1.2 แนวคิดในการคานวณต้นทุนผลผลิต
ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นสานัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ซึ่งเป็นการแบ่ง ส่วนราชการ
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎกระทรวง ดังนั้น แต่ละสานัก /กอง จึงมี
การปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมย่อยเฉพาะ เพื่อให้เกิดผลผลิตย่อยที่แต่ละแห่งรับผิดชอบ และผลผลิตย่อยของแต่
ละสานัก/กอง สามารถจัดกลุ่มรวมกันให้เป็นผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลักของกรมฯ
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อย่างไรก็ตามในการคานวณต้นทุนผลผลิตหรือบริการ ของแต่ละส่วนราชการระดับกรมนั้น
ควรมีการจัดทาข้อมูลต้นทุน และการรายงานต้นทุนแยกตามสานัก /กอง หรือในระดับย่อยลงไปถึงโครงการ
เพื่อให้แต่ละส่วนงาน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างผลผลิตเป็นหน่วยสะสมข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้น
และจัดคู่ต้นทุนกับผลผลิตของงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง โดยแต่ละห
น่วยงานที่มีผลผลิต ของตน
สามารถเลือกใช้วิธีการคานวณต้นทุนที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงานได้
การคานวณต้นทุนกิจกรรมย่อย ของสานัก /กอง จะเกิดประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนและ
การบริหารจัดการ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ไปในงานที่รับผิดชอบเปรียบเทียบ
กั บงบประมาณ หรือมาตรฐาน และอาจไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทางาน หรือกิจกรรมในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ข้อมูลต้นทุนที่แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพันธกิจหรือกิจกรรมจะช่วยให้ทาการ
วัดผลการดาเนินงานได้งาน โดยนาข้อมูลที่ได้วัดผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome)
แนวทางในการหาต้นทุนผลผลิตของกรมเจ้าท่า จะทาการแยกต้นทุนรวม (Full Cost) ของ
กรมฯ เข้าสู่สานัก /กอง (Cost Center) เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนของแต่ละสานัก /กอง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่
ผลผลิตหลัก (Output) โดยผ่านกิจกรรมย่อย (Activities) ที่แต่ละสานัก/กองดาเนินงาน
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดข้อมูลต้นทุนที่เป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่สาคัญ สาหรับผู้บริหารในการ
ตัดสินใจบริหารการดาเนินงานของกรมเจ้าท่า เพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและเกิดความคุ้มค่า
กับภาษีของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย “หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546” ที่กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีต้นทุนและรายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบริการสาธารณะ เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าที่คิดเป็นตัวเงินได้ระหว่างปัจจัยนาเ ข้ากับผลผลิตที่เกิดขึ้น
ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริหาร
สาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่น ส่วนราชการนั้นต้องจัดทาแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงการทางานต่อไป ซึ่งจะเป็นการกระตุ้ นให้ส่วนราชการเกิดการแข่งขั้นกันด้านต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตในงานบริการสาธารณะที่เหมือนกันภายใต้คุณภาพเดียวกัน
2. เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร การจัดทาบัญชีต้นทุนจะให้
ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิตในระดับศูนย์ต้นทุน รวมทั้งสื่อให้เห็ นถึงกระบวนการทางานในศูนย์ต้นทุน
ด้วยจึงให้ข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ อันจะนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ
ทางานของหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการวัดผลการดาเนินงาน การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน ต่อ
การวางแผนการใช้จ่ายเงินของกรมเจ้าท่ าในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประกอบการพิจารณาของ
งบประมาณประจาปี
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
ต้นทุนผลผลิตเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้บริหาร ที่ใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานและนาไปใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี้
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1. ทราบถึงประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน
2. สร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างผลผลิตของ
หน่วยงาน
3. ได้รับข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ยุติธรรม และเสมอภาค
4. มีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการจัดสรรและการจัดการทรัพยากร
5. มีข้อมูลใช้สาหรับกาหนดราคาผลผลิตของหน่วยงาน
6. ทาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในหน่วยงานมีความโปร่งใสมากขึ้น
7. ใช้เป็นฐานข้อมูลและการวิเคราะห์แนวโน้มค่าใช้จ่าย
8. เป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายระดับกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลัก อัน
จะนาไปใช้ในการกาหนดราคาในการจัดซื้อบริการ หรือขายบริการในอนาคต
9. เป็นข้อมูลในการตัดสินในของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณได้ครอบคลุม
ต้นทุน ณ ระดับปริมาณ คุณภาพและเวลาที่กาหนด การเปรียบเทียบผลการดาเ
นินงานที่ไม่ใช่ต้นทุน
(ปริมาณ คุณภาพและเวลา ) กับผลการดาเนินงานด้านต้นทุน และการเปรียบเทียบต้นทุนของกิจกรรมย่อย
ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลักหรือผลผลิตหลัก ที่คล้ายคลึงกัน
10. สามารถเชื่อมโยงระบบงบประมาณเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ได้ทุกระดับ
11. การพิจารณางบประมาณขอ งส่วนราชการเป็นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกับทรัพยากร
กิจกรรมและเป้าหมาย
12. การจัดทางบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถจัดทาได้ในเวลารวดเร็ว เป็นเหตุเป็นผล
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บทที่ 2
คาจากัดความ
การคานวณต้นทุนผลผลิต (Output Costing) เป็นระบบที่ให้ความสาคัญกับผลผลิต
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการดาเนินงานของสานัก/กองต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจะแสดงให้เห็นถึงข้อตกลงการใช้ทรัพยากรว่า ผลผลิตหรือบริการ (Output) จะมีจานวนเท่าไร
จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร ภายใต้งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ที่สาคัญที่ สุดในการ
ดาเนินการคานวณต้นทุนผลผลิตคือต้องคานวณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้ในการคานวณต้นทุน
ผลผลิต มีความเชื่อมโยงทุกภาคส่วน อันได้แก่กิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก ศูนย์
ต้นทุนหรือสานัก /กอง ทั้งศูนย์ต้นทุนหลัก และศูนย์ต้นทุนสนับส นุน รวมถึงต้นทุนทางตรงและ ทางอ้อม
ฯลฯ ซึ่งมีคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง สาหรับการคานวณต้นทุนผลผลิตอย่างหลากหลาย
ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการคานวณต้นทุนผลผลิตจึงได้รวบรวมความหมายและ
คาจากัดความของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการคานวณต้นทุนผลผลิต
คาศัพท์
ความหมาย
1.
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรม ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งในรูปแบบ ของการ
ผลผลิต ให้บริการโดยตรง (Service) หรือโดยการใช้วัตถุสิ่ง ของและหรือสิ่งก่อสร้าง (Product) เพื่อ
นาไปใช้ในการให้บริการแก่ ประชาชน หน่วยงานภายนอก
องค์ประกอบของผลผลิต
- เป็นสิ่งของหรือบริการเพื่อให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์
- เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายของหน่วยงานและสามารถควบคุมการผลผลิต ผลผลิตได้
- เกิดจากการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเชื่อมโยงกับผลสาเร็จตามเป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวง
- สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา
- สามารถตอบคาถามว่าได้รับอะไรจากการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ (What)
2.
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณประจาปี ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของ องค์กร ตามพันธกิจที่กาหนด
ผลผลิต โดยกฎหมายจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม และหรือกฎหมายอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งผลผลิต
หลัก
หลัก สามารถอยู่ ภายใต้หนึ่งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเท่านั้น แต่หนึ่ง ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณสามารถมีได้หลายผลผลิตหลัก รวมถึงผลผลิตอื่นที่นอกเหนือจาก
เอกสารงบประมาณประจาปีที่อยู่ ภายใต้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้
ใช้เงินใน งบประมาณในการผลิตผลผลิต
คาศัพท์
3. ผลผลิตย่อย

ความหมาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐทาการผลิตและส่งมอบให้กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคานวณหาต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของหน่วยงาน และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
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4. กิจกรรมหลัก

5. กิจกรรมย่อย

6. ศูนย์ต้นทุนหรือ
หน่วยงาน

ระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้ นาไปสู่
การวัดผลการดาเนินงานของหน่วยงาน และการประเมินประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงาน
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเป็นการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับภารกิจ/พันธกิจขององค์กร มีการใช้ทรัพยากรและก่อให้เกิดปริมาณงาน
หรือบริการที่มีคุณค่า
องค์ประกอบของกิจกรรมหลัก
- เป็นภารกิจหลัก ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งหากไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จะไม่
สามารถก่อให้เกิดผลผลิตหลัก
- จะต้องมีความสัมพันธ์กับผลผลิตหลักโดยมีนัยสาคัญ
- เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทานาส่งผลผลิตหลัก
- สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา
- ระบุในเอกสารงบประมาณประจาปี
กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคานวณหาต้นทุน
ต่อหน่วยกิจกรรม และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ระหว่างปี
ของหน่วยงานเอง และเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้ นาไปสู่การวัดผล
การดาเนินงานของหน่วยงาน และการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงาน
หน่วยงานภายในส่วนราชการที่กาหนดขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ซึง่ แต่ละแห่งจะมีการดาเนินกิจกรรมย่อย ที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการ
ผลิตผลผลิต
หมายเหตุ
กรมบัญชีกลางได้สร้างศูนย์ต้นทุนเพิ่มเติมให้ส่วนราชการระดับกรม 2
ศูนย์ต้นทุน คือ ศูนย์ต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และศูนย์ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่
ต้นทุน ซึ่งกาหนดให้เฉพาะหน่ วยเบิกจ่ายส่วนกลางเพื่อใช้บันทึกค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนของส่วนราชการส่วนกลาง เพื่อให้การ
คานวณต้นทุนสามารถแยกประเภท ต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายที่
ไม่ใช่ต้นทุนได้อย่างครบถ้วน
ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน

7. ศูนย์ต้นทุนหลักหรือ
หน่วยงานหลัก
8. ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ศูนย์ต้นทุนที่ทาหน้าที่ให้บริการกับศูนย์ต้นทุนหลัก หรือทางานสนับสนุน หรือ
หรือ หน่วยงานสนับสนุน กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ไม่มีหน้าทีโดยตรงในการสร้าง
ผลผลิตแต่ทาหน้าที่ให้บริการศูนย์ต้นทุนอื่น

คาศัพท์
9. ต้นทุน

ความหมาย
ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินการก่อให้เกิดผลผลิตของหน่วยงาน โดยให้รวม
ทรัพยากรที่เกิดจากทุกแหล่งเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และงบกลาง หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานได้รับมา ซึ่งบันทึ กเป็น
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10. ต้นทุนทางตรง
11. ต้นทุนทางอ้อม
12. ต้นทุนกิจกรรรม
13. ต้นทุนของกิจกรรม
ด้านการเงินและบัญชี

14. ต้นทุนของกิจกกรม
ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)

15. ต้นทุนของกิจกรรม
ด้านบริหารบุคลากร

16. ต้นทุนของกิจกรรม
ด้านพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

คาศัพท์
17. ต้นทุนของกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนที่สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นต้นทุนของศูนย์ต้นทุนใด
ต้นทุนที่ไม่สามารถระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนได้จาเป็นต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วน
ในการระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน
ทรัพยากรทั้งหมดที่หน่วยงานจ่ายไปเพื่อให้สามารถดาเนินงานในกิจกรรม
ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรืองบกลาง
ต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เช่น การรั บ
– จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การติดตามและการรายงานด้าน
การเงินและบัญชี รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (แต่ไม่รวมถึงการ
จัดทาแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มแผนงาน)
หน่วยนับ
จานวนเอกสารรายการ หมายถึง จานวนรายการเอกสารทางการเงิน
และบัญชี ยกเว้นเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียกดูจานวน
เอกสารรายการการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ได้โดยใช้ Transaction
Code : FB03
ต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่
รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการ
ซ่อมบารุงและงานด้านยานพาหนะ
หน่วยนับ
จานวนครั้งของการจัดซื้อ จัดจ้าง หมายถึง จานวนครั้งที่หน่วยงานทา
การจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งจานวนเอกสารของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS
สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code : ZMM_PO_RPT01
ต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของหน่วยงาน เช่น
การดูแลอัตรากาลังและระบบงาน ด้านวินัย และงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
หน่วยนับ
จานวนบุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ถ้า
จานวนบุคลากรไม่เท่ากันระหว่างปีให้ใช้จานวนบุคลากรถั่วเฉลี่ย
กิจกรรมที่หน่วยงานดาเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุ คคล การประเมินผล และการจัดฝึกอบรม
รวมถึงการจัดทาสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนับ
รวมการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในกรณีนี้ยกเว้น
การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมต่างประเทศ
หน่วยนับ
จานวนชั่วโมง /คนการฝึกอบรม หมายถึง ผลร วมของจานวนชั่วโมง
ของการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรคูณด้วยจานวนผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร
นั้น เพื่อคานวณหาต้นทุนของการฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั่วโมงเป็นเท่าใด
ความหมาย
ตัวอย่างเช่น หลักสูตรฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน มีระยะเวลา
6 ชั่วโมง ดังนั้นจานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม เท่ากับ 120 ชั่วโมง/คน
ต้นทุนในการดาเนินกิจกกรมที่เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน

18. ต้นทุนของกิจกรรม
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
หน่วยงาน

19. ต้นทุนของกิจกรรม
ด้านแผนงาน

20. ต้นทุนกิจกรรมด้าน
พัฒนาระบบบริหาร
ราชการ

21. ต้นทุนกิจกรรมด้าน
งานสารบรรณ
คาศัพท์

ซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยนับ
จานวนงานตรวจสอบ หมายถึง จานวนคนวั นที่ใช้ที่ในงานตรวจสอบ
ตามแผนงานการตรวจสอบประจาปี
ต้นทุนในการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล์
ระบบ e-office ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (ไม่รวมการสร้างระบบง านเฉพาะ
ของหน่วยงาน เว็บไซต์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน)
อนึ่ง หากหน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ ก็ให้กาหนดกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ คือต้นทุน ในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้นทุนของการใช้อุปกรณ์ในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตการใช้เครื่องและอุปกรณ์ในการการจัดการอินเตอร์เน็ต
และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกันงานอินเตอร์เน็ต และงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและ
บารุงรักษาเว็บไซต์ สาหรับฮาร์ดแวร์และซอ ฟท์แวร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า
1 ปี จะใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายตามอายุการใช้งาน
หน่วยนับ
ระบบ หมายถึง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์โดยให้
นับเป็น 1 ระบบ
ต้นทุนในการดาเนินงานกิจกรรมการจัดทาแผน ติดตา ม ประเมินผล และ
รายงานแผนของหน่วยงานโดยส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม
แผนงาน ในกรณีที่กลุ่มแผนงาน ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้ต้องแยกต้นทุน
เป็นกิจกรรมต่างหาก
หน่วยนับ
ด้าน หมายถึง กิจกรรมด้านแผนงาน โดยให้นับเป็น 1 ด้าน
ต้นทุนในการดาเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ การ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจาม
คารับรองและดาเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) โดยส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระ บบบริหาร
(ก.พ.ร.) ในกรณีที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ดาเนินงานนอกเหนือจาก
นี้ต้องแยกต้นทุนเป็นกิจกรรมต่างหาก
หน่วยนับ
ด้าน หมาย กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ โดยให้นับเป็น
1 ด้าน
ต้นทุนในการดาเนินงานกิจกรรมของกลุ่มงานสารบรรณในการรับ- ส่งหนังสือ
ส่วนกลางของหน่วยงานไม่รวมถึงงานสารบรรณย่อยตาม สานัก กอง ศูนย์
ความหมาย
หน่วยนับ
จานวนหนังสือเข้า – ออก หมายถึง จานวนหนังสือรับเข้าและส่งออก
หน่วยงาน
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22. ต้นทุนกิจกรรมด้าน
ยานพาหนะ

23. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่
ต้นทุน
24. ค่าใช้จ่ายทางตรง
25. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
หรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม

ต้นทุนในการดาเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับด้านยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง
ของส่วนกลาง ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจาตาแหน่ง ค่าแท็กซี่ และ
ยานพาหนะที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ยานพาหนะทางน้า ทางอากาศและ
ยานพาหนะที่ใช้ในการรบ
หน่วยนับ
กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางทั้งหมดที่วิ่งของยานพาหนะทั้งหมดใน
1 ปี
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานไม่นาไปใช้ในการสร้างผลผลิต ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่าย
บาเหน็จบานาญ และสวัสดิการข้าราชการบานาญ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถระบุศูนย์ต้นทุนได้ ณ เวลาทาบันทึกบัญชี
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของศูนย์ต้นทุนใด เป็นจานวนเงิน
เท่าใด ณ เวลาบันทึกบัญชี ตัวอย่างเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าอาคาร ค่า
รักษาพยาบาลคนไข้ใน ค่าเสื่ อมราคาอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันอาจจะเป็นได้ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ของอาคารส่วนกลาง ซึ่งอาคาร
ดังกล่าวใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างศูนย์ต้ นทุน และหลายศูนย์ต้นทุน และ
อาจจะระบุไม่ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนใดบ้าง ในกรณีนี้จึงจัดเป็น
ค่าใช้จ่าย ทางอ้อมที่ต้องใช้เกณฑ์การปันส่วน เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่ศูนย์
ต้นทุน แต่ในขณะเดียวกันที่ค่าสาธารณูปโภคในส่วนภูมิภาคที่มีเพียงศูนย์
ต้นทุนเดียว ก็สามารถระบุได้ว่าเป็นของศูนย์ต้นทุนนั้น จะถือเป็นค่าใช้จ่าย
ทางตรง
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บทที่ 3
ขั้นตอนการคานวณต้นทุนผลผลิต
กิจกรรมย่อย
ศูนย์ต้นทุน
หลัก

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ต้นทุน
ศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน

ผลผลิตย่อย
ผลผลิตย่อย

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

กิจกรรม
หลัก

ผลผลิต
หลัก

กิจกรรม
หลัก

ผลผลิต
หลัก

ผลผลิตย่อย

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
แนวทางการคานวณต้นทุนผลผลิต
การคานวณต้นทุนผลผลิต เป็นเงื่อนไขสาคัญที่หน่ว
ยงาน จะต้องดาเนิน ในระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์หน่วยงานต้องดาเนินการคานวณต้นทุนผลผลิต ให้ใกล้เคียง
ความจริงมากที่สุดในกระบวนการนาส่งผลผลิตเพื่อบริการประชาชน จะต้องสามารถกาหนดได้ว่าผลผลิตหรือ
ผลงานจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง หรือหน่วยงานจะต้องดาเนินกิจกรรมอะไรบ้าง
ในการคานวณต้นทุนผลผลิต วิธีที่นิยมโดยทั่วไปคือการคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity Based
Costing : ABC) แล้วนามา คานวณหาต้นทุนผลผลิต (Output Based Costing) อีกทอดหนึ่ง
ต้นทุน

INPUTS

กระบวนการผลิต

PROCESS

ทรัพยากร
กิจกรรมต่าง ๆ
(คน วัสดุ อุปกรณ์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) (แผนงาน งาน/โครงการ)
ภาพแสดงกระบวนการนาส่งผลผลิต

ผลผลิต

OUTPUTS
ผลผลิต
(สินค้า/บริการ)
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ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Costing : ABC) เป็นระบบการบริหาร
ต้นทุนที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งระบบดังกล่าวจะ
เน้นการบริหารต้นทุน โดยแบ่งการดาเนินงานขององค์กรออกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ การระบุกิจกรรมย่อย
ภายในสานัก/กอง จะช่วยให้ทราบว่าการดาเนินขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมย่อยอะไรบ้าง
ขั้นตอนง่าย ๆ ของ ABC จึงประกอบด้วยการกาหนดกิจกรรมย่อย การคิดต้นทุนกิจกรรม
ย่อยและการวัดผลการปฏิบัติงาน (ทั้งในรูปของเวลาและคุณภาพ)

การคานวณต้นทุนกิจกรรม
Activity Based Costing - ABC

วิเคราะห์กิจกรรม
(Activity Dictionary)
 พจนานุกรมกิจกรรม

(Activity Dictionary)

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
(Activity Costing)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 ค่าใช้จ่ายเจาะจง
 ค่าใช้จ่ายปันส่วน


ต้นทุนต่อหน่วย
(Unit Cost)

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
(Performance MeasureX


จานวนผลผลิตของกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
จานวนการผลิต

ภาพแสดงการคานวณต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Costing : ABC)
การกาหนดกิจกรรม หรือการวิเคราะห์กิจกกรม (Activity Analysis) หรือการจัดทา
พจนานุกรมกิจกรรม (Activity Dictionary) มีวิธีการดังนี้
1. กาหนดผลผลิตหลักและหน่วยนับ ขององค์กร
2. วิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมหลัก และผลผลิตหลัก พร้อมทั้งหน่วยนับ ที่อยู่ภายในแต่ละ
ผลผลิต
3. วิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับของแต่ละสานัก/กอง
4. กาหนดรหัสผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย
5. จัดทาพจนานุกรมกิจกรรม โดยเรียงตามลาดับผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย
และกิจกรรมย่อย
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การจัดทาพจนานุกรมกิจกรรมและการคานวณต้นทุนผลผลิตจาแนกออกเป็น 12 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และกาหนดผลผลิตหลัก/โครงการและหน่วยนับของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และกาหนดกิจกกรมหลักและหน่วยนับ
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และกาหนดผลผลิตย่อยและหน่วยนับ
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ
ขั้นตอนที่ 5 ระบุศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 6 กาหนดเป้าหมายผลผลิตและกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 7 คานวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 8 คานวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
ขั้นตอนที่ 9 คานวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย
ขั้นตอนที่ 10 คานวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก
ขั้นตอนที่ 11 คานวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก
ขั้นตอนที่ 12 วิเคราะห์และประเมินผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และกาหนดผลผลิตหลัก/โครงการและหน่วยนับของหน่วยงาน
การกาหนดผลผลิตหลัก จะต้องเป็นผลผลิตตามพันธกิจขององค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง และเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ผลผลิตหลักหลักมีความหมาย และองค์ประกอบ ดังนี้
ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลการดาเนินงานตามกิจกรรม ที่ดาเนินงานโดยส่วนราชการ ทั้งใน
รูปแบบของการให้บริการโดยตรง (Service) หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง (Product) เพื่อ
นาไปใช้ในการใ ห้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการนั้น โดยมีตัวชี้วัดผลสาเร็จในเชิงปริมาณ
คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย ตามที่ได้กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือมีกาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี
องค์ประกอบของผลผลิตหลัก
1. เป็นสิ่งของหรือบริการขององค์กร ตามพันธกิจหรือภารกิจ ที่กาหนดตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎกระทรวงและหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือนโยบายที่รัฐบาลมอบหมาย
2. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร และเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายในกระบวนการผลผลิต
หรือการให้บริการ (Process) และสามารถควบคุมการจัดทาผลผลิตได้
3. เป็นสิ่งของหรือบริการขั้นสุดท้ายขององค์กร เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ภายนอกองค์กร เป็นผู้ได้รับประโยชน์ ไม่ใช่การสนองต่อกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร
เอง
4. เกิดจากการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และเชื่อมโยงกับผลสาเร็จตามเป้าหมาย
การให้บริการของกระทรวง
5. หน่วยงานเจ้าของผลผลิต จะต้องสามารถควบคุมความสาเร็จของการนาส่งผลผลิตนั้น
ๆ
6. สามารถระบุหน่วยนับ หรือตรวจวัดได้ชัดเจน ในเชิงปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา
7. สามารถกาหนดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งผลผลิตนั้น ๆ ได้
8. เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้
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9. หนึ่งผลผลิตหลัก สามารถอยู่ภายใต้หนึ่งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเท่านั้น แต่
หนึ่งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณสามารถมีได้หลายผลผลิตหลัก
10. สามารถตอบคาถามว่าได้รับอะไรจากการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ (What)
การพิจารณาและกาหนดผลผลิตหลัก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. พิจารณาผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยผลลัพธ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผลลัพธ์ที่รัฐบาลคาดหวังกับความต้องการ
ของประชาชน
2. ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานที่ดาเนินการในปัจจุบัน ว่าก่อให้เกิดผลผลิตอะ ไรบ้าง และ
จัดลาดับความสาคัญของแต่ละผลผลิต
3. ทบทวนผลผลิตและวิเคราะห์ผลผลิตดังกล่าวว่าสอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์ของ
แผนงาน / งาน / โครงการ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลหรือไม่
ผลผลิตที่ชัดเจนควรอธิบายถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ดาเนินการ การสนองตอบกลุ่มลูกค้าภาย นอก
องค์กร สินค้าหรือบริการ (ไม่ใช่กิจกรรมหรือขบวนการ ) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ต้องการ
การวัดผลการดาเนินงานในเชิงปริมาณ คุณภาพ ราคา และต้นทุน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และกาหนดกิจกกรมหลักและหน่วยนับ
กิจกรรมหลัก หมายถึง กระบวนการปฎิบัติงาน ที่เกิ ดขึ้นในกรมเจ้าท่า โดยเป็นการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจ/พันธกิจขององค์กร มีการใช้ทรัพยากรและก่อให้เกิดปริมาณงานหรือบริการ
ที่มีคุณค่า
องค์ประกอบของกิจกรรมหลัก
1. เป็นภารกิจหลัก ๆ ของหน่วยงานซึ่งหากไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถ
ก่อให้เกิดผลผลิตหลักได้
2. จะต้องมีความสัมพันธ์กับผลผลิตหลักโดยมีนัยสาคัญ
3. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทานาส่งผลผลิตหลัก
4. สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา
5. ระบุในเอกสารงบประมาณประจาปี
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และกาหนดผลผลิตย่อยและหน่วยนับ
ผลผลิตย่อย คือ ผลิตภัณฑ์หรือบ ริการที่กรมเจ้าท่าทาการผลิตและส่ งมอบให้กับ
บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานกาหนดขึ้นเพื่อให้ในการคานวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน และ
สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีของหน่วยงานเอง และเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน
อื่นได้ นาไปสู่การวัดผลการดาเนินงานข องหน่วยงาน และการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และกาหนดกิจกกรมย่อยและหน่วยนับ
กิจกรรมย่อยคือ กิจกรรมของสานัก /กอง หรือศูนย์ต้นทุน ซึ่งกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการ
คานวณหาต้นทุนต่อหน่วยกิจกกรมย่อย และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อ หน่วยกิจกรรมย่อยระหว่างปีของ
สานัก /กองเองและเปรียบเทียบระหว่างสานัก /กองอื่นได้ นาไปสู่การวัดผลการดาเนินงานของสานัก /กอง
และการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง
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การวิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมย่อย
1. การจะกาหนดกิจกกรมย่อยละเอียดหรือหยาบขึ้นอยู่กับวัตถุป ระสงค์ การระบุกิจกรรม
ย่อยที่ละเอียดเกินไป จะทาให้ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ
2. ต้นทุน-ประโยชน์ คุ้มค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการใช้ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมย่อย
3. การตัดสินใจพัฒนากิจกรรมย่อยขององค์กร อาจต้องการข้อมูลกิจกรรมย่อยที่ละเอียด
4. เป็นการวิเคราะห์กระบวนการทางานอย่างละเอียดในแต่ละศูนย์ต้นทุน
5. แต่ละศูนย์ต้นทุนทากิจกรรมย่อย 1 กิจกรรมย่อยหรือมากกว่าเพื่อที่จะสร้างผลผลิต
ย่อย
6. ในช่วงเริ่มแรก การกาหนดกิจกรรมย่อยในศูนย์ต้นทุนไม่ควรเกินกว่าจานวนฝ่ายหรือ
กลุ่มย่อยภายใต้ศูนย์ต้นทุน (สานัก/กอง)
7. กาหนดหน่วยนับของกิจกรรมย่อย ให้พิจารณาดังนี้
 กรณีที่กิจกรรมย่อย เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกอื่น ทาเหมือนกัน ให้
กาหนดหน่วยนับตามหน่วยงานอื่น
 กรณีที่กิจกรรมย่อย เป็นกิจกรรมที่ไม่มีหน่วยงานภายนอกอื่นทาเหมือนกัน ให้
กาหนดหน่วยนับอย่างสม่าเสมอ โดยหน่วยนับแสดงถึงปริมาณงานของกิจกรร ม
ย่อย
ขั้นตอนที่ 5 ระบุศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
ระบุสานัก /กอง ที่มีหน้าที่โดยงตรงในการสร้างผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิต
ของหน่วยงาน ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการสร้างผลผลิต (Function Cost Center) หรือ
เรียกว่า “ศูนย์ต้นทุนหลัก”
ระบุสานัก /กอง ที่ทาหน้าที่ให้บริการกับหน่วยงานหลัก หรือทางานสนับสนุน เรียกว่า
หน่วยงานสนับสนุน (Support Cost Center) หรือเรียกว่า “ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน”
ขั้นตอนที่ 6 กาหนดเป้าหมายผลผลิตและกิจกรรม
การกาหนดปริมาณงาน หรือเป้าหมายผลผลิตหลัก กิจกรรมหลักผลผลิตย่อย และกิจกรรม
ย่อย มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบว่ากิจกรรมของสานัก /กอง ตามที่กาหนดไว้ในพจนานุกรมกิจกรรม มี
อะไรบ้าง
2. กาหนดหน่วยนับของปริมาณงานหรือเป้าหมายผลผลิต /กิจกรรมให้เหมือนกันทุก
หน่วยงานทั้งองค์กร (ซึ่งได้กาหนดแล้วในขั้นตอนที่ 1-4)
3. กาหนดเครื่องมือและวิธีการใช้ในการจัดเก็บปริมาณงาน หรือผลผลิตของกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 7 คานวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
การคานวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ซึ่งจะดาเนินการโดย
กองคลัง ดังนี้
1. ดึงข้อมูลต้นทุนจากระบบ GFMIS ตามศูนย์ต้นทุนและแหล่งของเงิน
2. ให้พิจารณาว่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานก่อให้เกิดผลผลิตมีอะไรบ้าง และ
ตัดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานออกไป
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3. ในระบบ GFMIS ต้นทุนทางตรงจะถูกบันทึกเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนแล้ว ดังนั้นเราจะทราบ
ต้นทุนของแต่ละศูนย์ต้นทุน
4. สาหรับต้นทุนทางอ้อมต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วน เพื่อระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนใน
การพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน ให้หน่วยงานกาหนด
ตามความเหมาะสมอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ทาให้ต้นทุนนั้นผันแปร
เพื่อที่จะใช้เป็นตัวผลักดันต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน
ซึ่งการปันส่วนต้นทุนทางอ้อม เข้าสู่สานัก /กองในส่วนกลางจะดาเนินการโดยกอง คลัง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้
 ค่าดาเนินการรักษาความปลอดภัย
 ค่าดาเนินการจ้างเหมาทาความสะอาด
 ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
 ค่าบารุงรักษาลิฟท์
ในขั้นตอนนี้จะได้ต้นทุนรวมทั้งปีของแต่ละสานัก /กองเพื่อนาไปดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 8 คานวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
การคานวณต้นทุนกิจกรรมย่อย ให้สานัก /กอง นาต้นทุนรวม จากขั้นตอนที่ 6 ซึ่งแยก
ประเภทตามแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา ดาเนินการปันส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย
ให้สานัก /กอง ใช้เกณฑ์การปันส่วนในการกระจายต้นทุน เข้าสู่กิจกรรมย่อย ที่สานัก /กอง
นั้นดาเนินการ ตัวอย่างเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากต้นทุนรวมเข้าสู่กิจกรรม ย่อย เช่น เกณฑ์จานวนบุคลากร
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือผลการปฏิบัติงาน อัตราการใช้ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรมย่อย

ศูนย์ต้นทุน
หลัก

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ผังการคานวณต้นทุนของกิจกรรมย่อย
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ขั้นตอนที่ 9 คานวณต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยของผลผลิตย่อย
เมื่อสามารถคานวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อยได้แล้ว ให้ปันส่วนต้นทุนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิต
ย่อย โดยวิธีการคานวณหาต้นทุนผลผลิตย่อยมี 2 วิธี
1) ในกรณีที่ส่วนราชการสามารถคานวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อยได้ ให้ปันส่วน
ต้นทุนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย โดยในการคานวณให้แยกประเภทแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา
ศูนย์ต้นทุน
หลัก

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ผลผลิตย่อย

กิจกรรมย่อย

ต้นทุน
ศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน

ผลผลิตย่อย

กิจกรรมย่อย

ผลผลิตย่อย

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ผังการคานวณต้นทุนของผลผลิตย่อย
2) ในกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้คานวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อย ให้ปันส่วนต้นทุนของศูนย์
ต้นทุนสนับสนุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนหลัก และปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักเข้าสู่ผลผลิตย่อย โดยในการคานวณให้
แยกประเภทแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา

ต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน
หลัก

ผลผลิตย่อย
ผลผลิตย่อย

ศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน
ผังการคานวณต้นทุนของกิจกรรมหลัก

ผลผลิตย่อย
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ขั้นตอนที่ 10 คานวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก
เมื่อสามารถคานวณหาต้นทุนผลผลิต ย่อยทุกผลผลิตย่อยได้แล้ว ให้ปันส่วนต้นทุนผลผลิตย่อยเข้าสู่กิจกรรม
หลัก โดยวิธีการคานวณหาต้นทุนกิจกรรมหลักมี 2 วิธี
1) ในกรณีที่ส่วนราชการสามารถคานวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อยได้ ให้ปันส่วน
ต้นทุนผลผลิตย่อยเข้าสู่กิจกรรมหลัก โดยในการคานวณให้แยกประเภทแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา
ผลผลิตย่อย

กิจกรรมหลัก

ผลผลิตย่อย
กิจกรรมหลัก
ผลผลิตย่อย
ผังการคานวณต้นทุนของกิจกรรมหลัก วิธีที่ 1
2) ในกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้คานวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อย ให้ใช้วิธีการคานวณตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณต้นทุนผลผลิตแบบเดิม คือปันส่วนต้นทุ นของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนหลัก
และปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักเข้าสู่กิจกรรมหลัก สาหรับปีงบประมาณ พ .ศ.2551 ให้แสดงต้นทุนต้นทุน
แยกตามแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา

ต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน
หลัก

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก
ศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน

กิจกรรมหลัก
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ขั้นตอนที่ 11 คานวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก
การคานวณต้นทุนผลผลิตหลักให้คานวณจากต้นทุนกิจกรรมหลักตามเอกสารงบประมาณที่สัมพันธ์กับ
ผลผลิต โดยเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมหลักเข้าสู่ผลผลิตหลัก
กิจกรรมหลัก

ผลผลิตหลัก

กิจกรรมหลัก
ผลผลิตหลัก
กิจกรรมหลัก
ผังการคานวณต้นทุนของผลผลิตหลัก
ขั้นตอนที่ 12 วิเคราะห์และประเมินผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
เมื่อคานวณต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อยแล้ว ขั้นตอน
สุดท้ายถือเป็นขั้นตอนสาคัญ การวิเคราะห์และประเมินผลการคานวณต้นทุน การอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไป
1. ด้านประสิทธิภาพในการทางาน
 เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตที่จ่ายจริงกับที่ตั้งงบประมาณ กับ ผลผลิตที่ได้รับ
 เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของกิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย เพื่อดูสาเหตุที่ไม่
สะท้อนความมีประสิทธิภาพหรือ ดูความเหมาะสมของต้นทุนกับผลการดาเนินงานโดย
ตรวจสอบจากตัวผลักดันต้นทุนอันได้ แก่ จานวนบุคลากรในงบบุคลากร ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมในงบดาเนินงานและอัตราการใช้ครุภัณฑ์ในงบลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
2. ด้านการพัฒนาต้นทุนขององค์กร
 เปรียบเทียบต้นทุนขององค์กรกับต้นทุนเดิมในอดีต
 เปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงาน กับต้นทุนหน่วยงานอื่น ในลักษณะเดียวกันและต่าง
ลักษณะกัน (เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อย ระหว่างสานัก/กอง)
 มีข้อเสนอเพื่อความเพียงพอ และความเท่าเทียมด้านโอกาสที่มีข้อจากัดอยู่ หน่วยงานได้
ปรับความแตกต่างเชิงการบริหารเมื่อเทียบกับหน่วยงานในสภาพปกติ

